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A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) tagja részére 
 
Budapest 
 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
 
A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (székhelye: 1039 Budapest, Bivalyos utca 47.) 
Elnöksége által, 2020. augusztus 26-án megküldött közgyűlési meghívóban közölt tervezett 
napirendi javaslathoz kapcsolódóan, az Alapszabály IX. 5. pontjának megfelelően, a Magyar 
Kommunikációs Szövetség, Kéry Ferenc elnök úr által, 2020. augusztus 27-én kiegészítési 
kérelmet terjesztett elő, amelyet az Elnökség jóváhagyott. Az Elnökség a kiegészítést, valamint 
az arra vonatkozó előterjesztést az alábbiak szerint közli a tisztelt Tagsággal. A meghívóban közölt 
egyéb adatok és információk változatlanok.  
 
A rendkívüli Közgyűlés tervezett és kiegészített napirendi pontjai: 
 

1. A HÉT tagjainak mandátum-ellenőrzése 
2. A Közgyűlés napirendi pontjainak elfogadása 
3. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
4. A HÉT Alapszabályának módosítása 
5. Tisztségviselőválasztás 

a) Elnök megválasztása 
b) Elnökségi tagok megválasztása (2 fő) 
c) Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása (3 fő - az elnököt a tagok 

maguk közül választják) 
d) Tiszteletbeli elnök és alelnök megválasztása 

6. Egyebek 
 
Az Alapszabály módosításához, a IX. 11. pont szerint „a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges”. A Közgyűlés végleges 
napirendjét az Egyesületünk Közgyűlése hagyja jóvá. 
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztést (kérelmet) jelen levelem melléklete tartalmazza. 
 
 
Budapest, 2020. augusztus 29. 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 
 

dr. Kövesi Gabriella 
elnök 
s.k. 
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Melléklet: MKSZ előterjesztés az Alapszabály módosítására (2020.08.27.) 
 
 
Dr. Kövesi Gabriella  
elnök asszony útján 
HÉT Elnöksége részére 
 
 Tisztelt HÉT Elnökség!  
 
 A  Magyar Kommunikációs Szövetség, egyben mint a HÉT tagja 2020.08.26. napján kapta meg a 
HÉT 2020.09.09. napjára kitűzött közgyűlésének meghívóját.  A HÉT Alapszabály IX.5. pontban 
foglaltak alapján indítványt teszünk a napirend kiegészítésére az alábbiak szerint: 
 
 Kérjük, hogy a HÉT Elnöksége a 2020.09.09. napi HÉT közgyűlés napirendi pontjai közé 
szíveskedjen felvenni az „Alapszabály IX.15., IX.20., IX.21., IX.22. pontjának módosítása” 
napirendi pontot. 
 
 A szövegszerű módosító javaslatot és annak indokolását az alábbiak szerint részletezzük: 
 
 1./        Indítványozzuk a jelenlegi alapszabály IX.15. pontjának módosítását az alábbi 
szövegezésre: 
 
 „15.     Az Elnökség az Egyesület 35 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt 
mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe. Az Elnökség az Elnökből és két négy Alelnökből áll. Az Elnökön kívüli Alelnökök 
jelölése a tagok joga az arányosság és egyensúly elvének figyelembevételével a következők szerint: 

a)     a mikro-, kis-, és közepes vállalkozásoknak minősülő tagok és ezek érdekvédelmi 
szervezetének minősülő tagok jogosultak egy fő Alelnök jelölt állítására, 
b)     a közvetlen vagy közvetett köztulajdonban álló tagok jogosultak egy fő Alelnök jelölt 
állítására, 
c)     az a)-b) pontban nem megjelölt tagok jogosultak további két Alelnök jelölt 
állítására.” 

 
 Indokolás: A HÉT Elnöksége látja el a HÉT napi ügyeinek vitelét és dönt a hatáskörébe tartozó 
ügyekben. A HÉT Elnöksége ugyanakkor tartósan, több választási ciklust átölelve a 
nagyszolgáltatók képviselői közül került megválasztásra és ebből eredően nem feltétlenül 
rendelkeznek azon HÉT tagok érdekek szempontjából fontos információkkal, mely a tagok 
szolgáltatásuk jellege, szolgáltatásukkal elért előfizetők száma vagy tulajdoni viszonyaik miatt 
speciális (akár eltérő jogi szabályozási) környezetében vannak. 
Javasolt az előzőek szerint az Elnökség létszámának bővítése és az esetlegesen eltérő érdekekkel 
rendelkező tagok képviseletének biztosítása az elnökségi ülések keretén belül. Az Elnökség - 
javaslat szerinti - létszámának növelése működési problémákat nem okozhat, ugyanakkor 
lehetővé teszi az Egyesület azon céljának maradéktalan megvalósulását, melyet az Alapszabály 
II.1. pontja is rögzít:  
„Az Egyesület célja: a tagoknak, mint az elektronikus hírközlési piaci szereplőknek szakmai és 
civil szervezeti érdekeinek megjelenítése, illetőleg képviselete a kormányzati szervek és a 
szabályozó hatóságok irányába a különféle érdekek szakmai szempontú kezelésével, 
egyeztetésével és érvényre juttatásával, végső soron az elektronikus hírközlés fejlődésének 
szolgálata, olyan támogató környezet megteremtésének ösztönzése révén, amely lehetővé teszi a 
legmodernebb technológiák alkalmazását és a legmagasabb színvonalú szolgáltatások nyújtását a 
felhasználók megelégedésére.” 
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 2./        Indítványozzuk a jelenlegi alapszabály IX.20. pontjának módosítását az alábbi 
szövegezésre: 
 
 „20.     Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tarja. Az 
elnökségi ülés meghívóját az elnök vagy a Titkár - az elnökségi ülés időpontját legalább 8 nappal 
megelőzően - az Elnökség tagjain kívül megküldi a Titkárnak és a Felügyelőbizottság Elnökének, 
akik az Elnökség ülésén állandó meghívottként jogosultak részt venni. Az Elnökség az üléseiről 
jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza legalább a meghozott határozatokat ülésén történtekről 
beszámol a tagságnak. Sürgősség esetén az Elnökség ülése a meghívó kibocsátására vonatkozó 
időtartam megtartása nélkül is összehívható, azonban az Elnök vagy a Titkár az elnökség tagjaival 
köteles közölni az ülés napirendjét és a rendkívüli ülés indokát. 
            Az Elnökség az üléseit jogosult elektronikus hírközlés útján is megtartani az Elektronikus 
közgyűlésre vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával.” 
 
 Indokolás: Az Elnökség ülésének állandó meghívottai rögzítése pedig azért javasolt, mivel a HÉT 
adminisztratív teendőit ellátó Titkár, valamint az Elnökség felett ellenőrzési jogot gyakorló 
Felügyelőbizottság elnöke a javasolt eljárás mellett közvetlenül tudnak értesülni az ő 
tevékenységükre kihatással bíró döntésekről, illetve azzal kapcsolatos észrevételeiket már az 
ülésen meg tudják tenni. A javaslat tartalmaz eljárási módot az Elnökség rendkívüli ülésére, mivel 
- tapasztalatok alapján - az érdekképviseleti tevékenység ellátása során gyakran merül fel sürgősség 
igénye. 
Az Elnökség működésének rugalmassága érdekében javasolt továbbá az elektronikus elnökségi 
ülés lehetővé tétele. 
 
 3./        Indítványozzuk a jelenlegi alapszabály IX.21. pontja első bekezdésének módosítását az 
alábbi szövegezésre: 
 
„21.     Az Elnökség határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a 
szavazati jogában nem korlátozott mindhárom valamennyi elnökségi tag jelen van.” 
 
Indokolás: Az 1./ pontnál tett javaslatra figyelemmel történő módosítás. Továbbra is indokolt az 
Elnökség határozatképességét valamennyi elnökségi tag jelenlétéhez kötni és amelyre 
akadálymentesen tud sor kerülni az elnökségi ülések tagok közti előzetes időpont egyeztetésére, 
valamint a 2./ pontnál tett elnökségi ülési meghívó kiküldésének időpontjára figyelemmel. 
 
4./        Indítványozzuk a jelenlegi alapszabály IX.22. pontja módosítását az alábbi szövegezésre:  
 
„22.     Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett valamennyi 
taggal, illetve tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon 
is közli a határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.” 
 Indokolás: A HÉT Elnöksége minden bizonnyal folyamatosan és szükség szerint végzi a 
tevékenységét, azonban - sajnálatos módon - az Elnökség üléseiről tartósan nem kerül ismertető a 
tagok felé kibocsátásra. Tekintettel arra, hogy az operatív tevékenységet ellátó Elnökség végzi a 
közgyűlések között az érdekképviseleti munka jelentős részét, az Elnökség tevékenységének 
transzparenciája érdekében javasolt a módosítás. Nem indokolt ugyanakkor a meghozott 
határozatok honlapon történő közzététele (és amelyre alapvetően nem is kerül sor), mivel 
egyrészről a HÉT nem minősül közhasznú szervezetnek (és így nem áll fenn jogi kötelezettsége 
az ilyen jellegű közzétételre), másrészről pedig a HÉT, mint szervezet saját belső, quasi üzleti 
titkának minősülnek a meghozott döntések. 
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Tisztelt Elnökség! 
 Kérjük, hogy a HÉT működését pozitívan befolyásoló és előzőek szerinti javaslatainkat 
szíveskedjenek megtárgyalni és a napirend kiegészítésének tárgyában két napon belül pozitívan 
dönteni. 
 Javaslatunkat azzal egészítjük még ki, hogy az alapszabály előzőek szerinti módosításának 
hatálybalépési időpontját 2020.10.15. napjában javasoljuk megjelölni, mivel - javaslatunk 
közgyűlés általi elfogadása esetén - az új alelnökök jelölésével kapcsolatos eljárás miatt a választási 
folyamat becsülhetően ekkorra valósítható meg. 
 
Tisztelettel: Kéry Ferenc 
 

 


